
Røde Kors i Drammen

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel



Røde Kors i nye Drammen

■ Fysisk plassert i Svelvik, Mjøndalen og Strømsø

■Aktiviteter i alle kommunedeler: besøkstjeneste, 

flyktningguide og andre inkluderingsaktiviteter, søk og 

redning og beredskapsarbeid.

■Stedfaste aktiviteter: ferie- og fritidsopplevelser for 

barn og unge, jentegruppe, norsktrening, internasjonal 

kafe, leksehjelp, Fellesverket, BARK (vitnestøtte, 

visitor)



En mangfoldig og inkluderende frivillighet?

■ Frivillighet for helse, sysselsetting, gode bomiljøer og inkludering

■ Frivillighet har dobbel effekt: både for den frivillige og for mottakeren

■ Fortsatt god oppslutning, mest eldre. Hvordan rekruttere flere yngre og 

med forskjellig bakgrunn?
■ Oppmuntre til og legge til rette for frivillig innsats, fra skoleungdom, 

arbeidsledige, innvandrere, eldre etc.
■ Mangfold i organisasjonslivet – i eller utenfor tradisjonelle organisasjoner?
■ Frivillighet er ikke et norsk konsept – hvordan inkludere flere nye 

landsmenn? Hva er barrierene for inkludering i tradisjonelle 
organisasjoner?



Utvikling av lokalsamfunn - Frivillighetens vilkår

Ordfører og frivillige pakker matkasser til 1000 familier påsken 2020



Samarbeid med frivilligheten om tjenester og fritidstilbud

■ BEHOV

Behovskartlegging må gjøres 

i samarbeid med 

organisasjonene. 

Organisasjonene har sine 

kjerneaktiviteter, hvordan kan 

disse samkjøres med 

kommunens satsninger?

■ TILGANG

Samarbeidsavtaler for å 

avklare forventninger og nå 

frem til de som trenger det 

mest (institusjoner og sårbare 

grupper)



Forts.

■ SAMARBEID

Mer samarbeidsprosjekter, 

men hvordan administrere?

Store organisasjoner krever 

en del administrasjon, men 

har potensiale for å nå 

mange. 

Kommunen deler ut støtte –

hvordan kan det bidra til mer 

samarbeid?

Støtteordninger 

• lett å forstå, oversiktlige 

• på riktig tid av året

• basert på kommunedeler 
og på tvers

• likebehandling av 
frivillighet – kriterier som 
er transparente



Forts.

■ LOKALISERING

Knutepunkt som 

inngangsport for å nå de som 

trenger tiltak

Koordinering av samarbeid

og ressurser

Nærutvalg som kjenner 

frivilligheten og som 

frivilligheten kan snakke med



Til slutt:

■ Frivillighet som 

beredskapsaktør – behov for 

en samarbeidsavtale

■ Hvordan gi innbyggerne 

mulighet til å bidra i lokalmiljøet 

i en krise?

(Fra vaksinering i Drammenshallen 

4.2.2021)


